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  )) قال فيه تغليب العاقل  ؟واهللا عليم بما يفعلون ((  العاقل حممد صاحل الراجحيتغليب 

  ...: الطالب

وايش تقولون ؟ ألن يفعل هنا الواو للعاقل ومعلوم أن من يف السماوات يشمل العاقل وغري  الشيخ:

حدة وكذلك يفعلون للعاقل العاقل لكن اآلية غلب فيها العاقل ال باألول وال بالثاين يسبح له من هذه وا

منها لغري العاقل أوىل ففيها تغليب العاقل والسبب يف ذلك واهللا أعلم أن التسبيح والصالة للعاقل 

  احلشرات  احليوانات و...ولذلك غلب وإال فغري العقالء يف األرض أكثر من العقالء 

  ...: الطالب

اهللا وما أشبه ذلك تسبح اهللا ثالثا وثالثني دبر إذا دلت اآلية على هذا املقال مثل ما قال سبح  الشيخ:

  الصالة .

  ....: الطالب

: مع أنه أحيانا يذكر بعد العموم وأحيانا ال يذكر بعد العموم مما يدل على أن الصالة من أهم  الشيخ

)) ولكن صالا  كل قد علم صالته وتسبيحه(( األعمال سبحان اهللا العظيم حىت احليوانات تصلي 

أكصالتنا أم ختتلف املهم أن هلا صالة وهلا تسبيحا ولكنه خاص ا قد علمها اهللا سبحانه  ال ندري

  وتعاىل كيف تصلي وكيف تسبح وعلمت صالا وتسبيحها  

خزائن  المطر والرزق " ) (( وهللا ملك السماوات واألرض وإلى اهللا المصير )مث قال اهللا تعاىل : 
سماوات واألرض أوال قوله هللا هي خرب مقدم وملك مبتدأ مؤخر وقد وهللا ملك ال ..." غريب  والنباتات

علم من القاعدة أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر القاعدة عند أهل العلم انه اذا قدم شيء حقه أن 

معناه أي ال  )) إياك نعبديؤخر دل ذلك على احلصر يف هذا املقدم يعين حصر املؤخر يف املقدم (( 

)) ال نستعني إال إياك فإذا قدم ما حقه التأخري كان ذلك دليل على  إياك نستعيناك (( نعبد إال إي
حصر الشيء فيه هللا ملك السماوات واألرض بناء على هذه القاعدة وايش حصر ؟ أن ملك السماوات 

ض واألرض هللا وحده واال معه غريه هللا وحده من احلصر هللا ملك السماوات وقوله ملك السماوات واألر 
هذا شامل مللك األعيان والتصريف فملك السماوات أعياما هللا والتصريف والتسيري أيضا ملن ؟ هللا 
وختصيص ذلك بالنبات واملطر هذا ال وجه له اطالقا  فاهللا له ملك السماوات واألرض خلقا وتدبريا 

وعدم التناقض وهلذا األعيان والتصريف هللا وحده ويدل على ذلك ما فيها من االنتظام وعدم االضطراب 

(( َما اتَخَذ اللُه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكل استدل اهللا سبحانه على وحدانيته بقوله : 
ولعال بعضهم صحيح ما دام إله الزم يكون له مملكته وحده والنتيجة (( ]91)[املؤمنون:ِإَلٍه ِبَما َخَلَق  )



 - 2  -

) فإذا عال بعضهم على بعض فلمن تكون الغلبة ؟ للعايل بال شك وحنن نرى بعني اليقني ) على بعض
 ...أنه مل يتميز اخللق بعضه على بعض وأن العامل العلوي والسفلي كله كتلة واحدة مسخر بعضه لبعض

كن أيضا وال يتناقض وال يتنافر فلهذا كان العقل واملشاهدة دليلني على وحدانية اهللا عز وجل مث ال مي
تعدد اآلهلة البد أحدمها يغلب ألما إن متانعا هذا دليل عقلي جدا معروف إن متانعا وعجز كل واحد 
منهما عن اآلخر صارا غري مستحقني لإللوهية ما دام كل واحد عاجز اخلالق ال يكون عاجز وإن غلب 

ا ألنه إما أن يغلب فتكون هي أحدمها على اآلخر صار وحده الرب واإلله فإذن البد أن يكون إهلا واحد
 غالباله وإما أن يعجز والثاين يعجز أيضا فال يصلح كل منهما أن يكون ربا ألن الرب البد أن يكون 

وهذا من أبني األدلة وأوضحها طيب هللا ملك السماوات واألرض إذا قال قائل أليس اهللا تعاىل يقول (( 

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ((  )) ويقول إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
وأنتم تقولون إن ملك السماوات واألرض خاص باهللا بدليل احلصر فأثبت لإلنسان ملكا  )) فكاتبوهم

ومن الذي ملكك ؟ اهللا تعاىل هو الذي  طلقا فكيف اجلمع ؟ اجلواب امللك هذا مقيد ليس ملكًا م
هذا املسجل مثًال متلكه تبيعه تشرتيه  كنت متلكإذا   قدر حمدود أيضًا أنت على ملكك هذا الشيء

لكن هل متلك أنك تكسره ؟ نعم بالنسبة للمخلوقني متلك لكن بالنسبة هللا ما  ضحتنتفع به هذا وا
ف من على تلمتلك ال جيوز لك أن تكسره ألنك ممنوع من قبل اهللا لكن اهللا عز وجل هل ميلك أن ي

 يـَُؤاِخُذ اللُه الناَس ِبَما َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابةٍ  (( َوَلوْ ال ال ؟ نعم االبسيطة و 
هذه واحد والشيء الثاين  ملكينفتبني ذا أن ملكي للشيء منني ؟ من اهللا هو الذي ]^45)[فاطر:)

سه بينما أثبت اهللا تعاىل لإلنسان من امللك وما أثبت لنف ...ملك حمدود مقيد وعلى هذا فله 
باالختصاص من امللك واضح وهلذا قال بعض أهل العلم " كل شيء أضيف ملكه لإلنسان فهو على 

جمازاً  مالكوأنا  سبحانه وتعاىلسبيل ااز ال على سبيل احلقيقة " ألن املالك يف احلقيقة من هو ؟ اهللا 
  فاً مطلقاً ألين ما أتصرف يف هذا الشيء إال كما أمرت أو كما أذن يل ما أتصرف فيه تصر 

سبحانه ) املرجع هذا فيه تنبيه على أنه وإلى اهللا المصير ) ِللِه ُمْلُك السَمَواِت َواَألْرضِ وَ  ((طيب  

) انتهاًء (( وإلى اهللا المصير )) ابتداًء ) لِلِه ُمْلُك السَمَواِت َواَألْرضِ وَ  ((لألول واآلخر  مالك وتعاىل
إذا كان امللك هللا واملرجع إليه فإنه ال حيل لنا حنن أن نتصرف إال حسب ما  وفيه واهللا أعلم إشارة إىل أنه

إيش ؟ ما شرع لنا ما دمنا ملكًا هللا عز وجل حنن اآلن ملك هللا أليس كذلك ؟ ومصرينا إىل من ؟ إىل 
ك اهللا إذاً ما دمنا ملكه ومصرينا إليه فالواجب أال نتصرف إال حيث شرع لنا ألن ما دمت تعلم أنك مل

مصريك إليه فالبد أن تستعد هلذا  نكذا ال تفعل كذا وما دمت تعلم أيضًا أ  افعلله فهو الذي يدبرك 

(( وإلى اهللا  : املصري ألنه سوف حياسبك عليه البد أن تستعد هلذا املصري ألنه سوف حياسبك وقوله
  ) .) اِت َواَألْرضِ لِلِه ُمْلُك السَموَ وَ  (( : ) فيها يا سامي أيضاً ما يف قولهالمصير )



 - 3  -

  .....:  الطالب

  ) إعراب إىل اهللا إيش حملها من اإلعراب ؟ (( إلى اهللا المصير ): طيب لكن  الشيخ
   ...:  الطالب
مؤخر وتقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر كل شيء حقه أن يتأخر إذا  مبتدأ: خرب مقدم ومصري  الشيخ

صوراً فيه فإذاً املصري إىل اهللا مهما طار اإلنسان ومهما حلق قدمته معناه أنك تريد ما بعده أن يكون حم
 : يف اخليال ويف التفكري ومهما بقي يف الدنيا فإن مصريه إىل من ؟ إىل اهللا عز وجل كما قال اهللا تعاىل

نَك َكاِدٌح ِإَلى رَبَك  (( يَا َأيـَها اِإلنَساُن إِ  ]^223)[البقرة:) َواتـُقوا اللَه َواْعَلُموا َأنُكْم ُمالُقوهُ  ((
مالقاة اهللا عز وجل واملصري إليه أمر البد منه حتمي كما أن وجودنا ]^6)[االنشقاق:َكْدًحا َفُمالِقيِه )

) ليس املراد مصري الناس (( المصير ) : من اهللا فكذلك أيضًا مرجعنا إىل اهللا عز وجل وحيتمل أن قوله
يعين املرجع إىل اهللا يف كل شيء ، كل شيء صائر إىل اهللا فهو يف اآلخرة فقط بل مصري األمور كلها 

   هو الذي يدبر ويفعل ما شاء . سبحانه وتعاىل

) أيضًا اخلطاب ملن ؟ لكل (( ألم تر )) يسوقه برفق )(( َأَلْم تـََر َأن اللَه يـُْزِجي َسَحابًا  : مث قال
  ؟  خماطب أمل تر أيها املخاطب وترى هنا بصرية وال علمية

  : بصرية . الطالب
: إذا قلنا هكذا معناها األعمى ال يدري عنها شيء نعم األعمى معناها أنه ما اعترب ذا  الشيخ

السحاب ألنه ما يراه ، ملاذا مل نقل علمية ؟ ألن العلمية تتضمن بصرية يعين أمل تعلم سواء كان ذلك 

َأن اللَه (( ) أي تعلم (( ترى )لى أا علمية عن طريق املشاهدة أو عن طريق السماع إذاً خليها تعلم ع
يقول يسوقه ومل يقيده برفق نعم ولعل ذلك أوىل أن يفسر اإلزجاء  ...) يسوقه برفق و)يـُْزِجي َسَحابًا 

برفق وأحيانًا يسري بسرعة وهو  بالسوق سواء برفق أو بغري رفق ألننا نشاهد أن السحاب يسري أحياناً 
  نيب أظن سحاب نعم يقول املت

   " أسرع السحب في المسير الجهام      ومن الخير بطء سيبك عني " 
  ...اللي ما فيه ماء 

) فهو للتقرير يعين قد شرحنا لك وهكذا كلما دخلت (( ألم نشرح لك صدرك ) : مثل قوله تعاىل

(( َأَلْم  ئياملر  املر اأداة استفهام على النفي صارت للتقرير ، لتقرير ذلك الشيء يقول اهللا تعاىل مقرراً هذ
أعم من تفسرينا هلا بالعلم ) مبعىن العلم وتفسرينا هلا (( ألم تر )) والرؤيا )تـََر َأن اللَه يـُْزِجي َسَحابًا 

بالرؤيا البصرية ألجل يشمل رؤية اإلنسان ببصره ألا تؤدي إىل العلم ورؤية اإلنسان بسمعه فيما خيرب به 
ألنه يؤدي إىل العلم واملهم أنه ما دام الرؤيا حمتملة ألن ...رؤية اإلنسان بقراءته ألا تؤدي إىل العلم و 

) هل هو للنيب (( ألم تر ) : تكون مبعىن العلم فتفسريها بالعلم أوىل ألنه أمشل وأعم واخلطاب يف قوله
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تر أيها صلى اهللا عليه وسلم ؟ أو لكل من يصح خطابه ؟ الظاهر أنه لكل من يصح خطابه يعين أمل 

) يقول املؤلف (( يزجي سحابًا ) : املخاطب أن اهللا يزجي سحابًا إىل آخره ألن ذلك أيضًا أمشل وقوله

" ومن املفسرين من قال " يسوقه " ومل يقل برفق ألجل أن يشمل السوق برفق وبغري رفق  " يسوقه برفق
  ناً يكون مشيه بسرعة سريعاً يعين السحاب كما هو مشاهد أحياناً يكون مشيه رويداً رويداً وأحيا

َنهُ ((و وهذا أيضاً  " يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة" ) ) ثُم يـَُؤلُف بـَيـْ
يؤلف هذا السحاب وجيمع بعضه إىل بعض حىت يكون قطعة كبرية  سبحانه وتعاىلمشاهد فإن اهللا 

كون قطعة كبرية لكن التأليف أبلغ ألن املؤلف وأحيانًا ال يؤلف بينه نفس القطعة الصغرية تتوسع وت
أحيانًا يكون من غري جنس املؤلف به كأن تكون سحابة بيضاء ومحراء وسوداء مث جتتمع وتكون بلون 

) (( ركامًا )) بعضه فوق بعض ) ثُم َيْجَعُلُه رَُكاًما(( : واحد وهذا أبلغ هذا التأليف يقول اهللا عز وجل
بعضه فوق بعض أما  فإن السحاب جتد ق بعض وهذا أيضاً مشاهد يف رؤية العنييعين مرتاكماً بعضه فو 

إذا كنت يف الطائرة مرتفعًا فإنه يكون ذلك ظاهرًا جتد من السحاب ما هو حتتك ومن السحاب ما هو 
بعضه على بعض بأي شيء ؟ لكون بعضه يغطي  باحفوقك وإذا كنت يف األرض يتبني لك أن الس

عضاً ؟ شوف مثًال القطعة متر حتت قطعة أخرى وتتجاوزها تتعداها مما يدل على أن بعضاً وكيف يغطي ب
بعضه فوق بعض ، هذا الركام له منظر عجيب إذا كان اإلنسان فوقه منظر يبهج ويسر ولذلك جعله اهللا 

  تعاىل من اآليات الدالة على كمال قدرته

) مبعىن تبصر هنا ألن املطر (( ترى ) " مخارجه) ) ِلهِ َيْخُرُج ِمْن ِخال((  المطر )) فـَتَـَرى اْلَوْدقَ ((  

) أي من خالل هذا السحاب لكن هذه الرؤيا هل اإلنسان يدركها (( يخرج من خالله )يرى بالعني و
أو بعض الناس دون بعض ؟ يف احلقيقة أن الذي يرى منا يدركها إال إنسان قوي النظر لكن إننا نعلم 

نه مثل الغربال يكون " يعين مثل الغربال اتخلله قال بعض العلماء : " أن املطر ينزل من السحاب وي
الذي يغربل به القمح وما أشبه ذلك ينزل ذا املطر من خالله طيب من أين يأيت املطر إذا كان ينزل 

َراِت اْلُمْعصِ  (( َوَأنَزْلَنا ِمنَ  : كما قال تعاىله  من خالله ؟ منه هو نفسه ينعصر بإذن اهللا مث يتخلل من
فإنه بإذن اهللا ينعصر وينزل هذا املطر وعلى كل حال األسباب الطبيعية ال ]^14)[النبأ:َماًء َثجاًجا )

في " ) ) السَماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها َويـُنَـزُل ِمنَ  ((نعرف عنها شيئًا لكن هذا ما نعرفه بالرؤيا احلسية 
إىل  " )) فـَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاءُ  )) أي بعضه (( َردٍ ِمْن بَـ  السماء بدل من السماء بإعادة الجار ((

) الغريب أن املؤلف رمحه اهللا مرتبك يف هذا قال يف األول ) السَماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها َويـُنَـزُل ِمنَ  ((آخره 

ن السماء ) زائدة يعين زائدة إعرابًا فعلى كالمه يكون التقدير وينزل م(( من ) : ) قال(( من جبال )

) يف السماء طيب (( من جبال ) : قال بدل من السماء بإعادة اجلار وإيش البدل قولهعقبه جباًال مث 

ال ليست زائدة ؟ ا) و (( من السماء ) : إذا كانت بدًال بإعادة اجلار فهل من زائدة يف السماء كقوله
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يعين إىل األرض واملعىن احلقيقة هو  ) ابتداء الغاية(( ننزل من السماء )ليست الزائدة ألا لالبتداء 

) بدل من السماء كأنه قال ينزل من جبال يف (( من جبال ) : املعىن األخري الذي ذكر على أن قوله

) وعلى هذا فال تكون من زائدة بل تكون (( من )السماء فهي بدل من السماء بإعادة اجلار الذي هو 

) أي (( من جبال فيها ) : رض منني ينزل من السماء ؟ قالالبتداء الغاية يعين ينزل من السماء إىل األ

) أي بعضه هذا الذي لو قال إن من زائدة لكان له وجه لكن هو جعل من (( من برد )يف السماء 

  ) (( من جبال فيها من برد )تبعيضية ألنه قال أي بعضه يعين بعض برد نعم 
  ؟...:  الطالب

  من زائدة ؟ م) ما عندكلسماء من جبال فيها )(( من ا: ما عندك زائدة عجيب  الشيخ
  : للصلة . الطالب
للصلة أو زائدة املعىن واحد لكن عندكم صلة أو زائدة على كل حال زائدة أو صلة مبعىن ...:  الشيخ

) بدل من السماء بإعادة اجلار ومعلوم (( من جبال ) : واحد لكن كيف يقول زائدة أو صلة وهو يقول

 : ) ليست زائدة وال صلة بل هلا معىن وهو ابتداء الغاية بقي أن نقول(( من السماء ) : أن من يف قوله

(( من برد  : ) الضمري يعود على السماء يعين من جبال يف السماء وقوله(( فيها )) (( فيها من برد )
ون زائدة ) للتبعيض يعين ينزل بعض برد من هذه اجلبال وحيتمل أن تك(( من )) املؤلف يريد أن تكون )

(( ) زائدة وحيتمل أن تكون (( من )) أي برداً ينزل من السماء من جبال برداً فتكون (( من برد )يعين 
) لبيان اجلنس كيف لبيان اجلنس ؟ أي أن اجلبال من برد ، من جبال من الربد فتكون اجلبال من )

ون مفعول التنزيل مفعول نفسها نعم من الربد وعلى هذا وينزل من السماء من جبال من الربد فيك
حمذوف يعين ينزل بردًا إذا كان ينزل من السماء من اجلبال اليت من الربد فإذا نزل من اجلبال اليت من 

) أين (( ينزل )الربد إيش ينزل ؟ بردًا فيكون املفعول حمذوفًا تقديره بردًا طيب صار على كل حال 

ألنه قال أي بعضه على أساس أن من للتبعيض فهي  )(( من برد )مفعوهلا على رأي املؤلف ؟ مفعوهلا 
مبعىن بعض وعليه فيكون هذا هو مفعول ينزل وأما املنزل منه إيش املنزل منه ؟ من السماء من جبال ، 

) بدل من السماء بإعادة اجلار فيكون املنزل منه هذه (( من جبال ) : اجلبال اليت يف السماء ألننا قلنا

(( ) زائدة يكون أيضًا املنزل الربد لكن ليست (( من )على احتمل األخري ذكرنا أن اجلبال واملنزل الربد 
) لبيان اجلنس إيش جنسه ؟ جنس اجلبال (( من ) : ) للتبعيض وعلى االحتمال الثالث : قلنا إنمن )

فاً ، جبال من برد يعين ينزل من جبال من الربد إيش ينزل ؟ بردًا فعليه أن يكون مفعول املنزل حمذو 
واملنزل اللي هو املفعول حمذوفًا تقديره بردًا ودل عليه السياق على كل حال معىن اآلية الكرمية أن يف 
السماء جباًال من الربد ينزل اهللا تعاىل منها من هذه اجلبال ، هذا املنزل أحياناً يكون كبرياً وأحياناً يكون 

دم البناء هذا شيء نادر جداً إمنا يكون كبرياً حبيث صغرياً لكن من نعمة اهللا أنه ال يكون كبرياً حبيث يه
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نازل ويقتل اآلدميني امليهدم  أن يقتل بعض الزروع أو بعض األشجار حسب حكمة اهللا عز وجل أما
  فهذا قليل وإن كان قد يوجد لكنه قليل

اجلبال من أن هذا السماء تكون فيها هذه اجلبال ، هذه  سبحانه وتعاىلويف هذا دليل على قدرة اهللا  

 (( : وحكمته على هذه األرض وهلذا قال سبحانه وتعاىلالربد نعم وينزل منها ما ينزل مبشيئة اهللا 
ال لبيان العقوبة ؟ ا) هذه اجلملة هل هي لبيان االمتنان و )فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرُِفُه َعْن َمْن َيَشاُء 

) أو حتتمل ألن يصرف قد يتبادر لإلنسان أن املراد )ُه َعْن َمْن َيَشاُء فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُ  ((

( باإلصابة يف األول إصابة العقوبة كما يقال : صرف اهللا عنك السوء نعم وكما جاء يف احلديث 
فال يصرف وال يعرب بالصرف إال عن شيء مفروغ وعلى هذا  واصرف عني سيء األخالق واألعمال )

) مسوقة لبيان عقوبة اليت حتدث ذا )فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء  ((فتكون اجلملة 
الربد وحيتمل أن تكون من باب االمتنان فإن الربد قد يكون خريًا وقد حيصل به ري أرض ونبات 

ينتفع به ويصرفه األشجار وغري ذلك فيكون هذا من باب سياق االمتنان يصيب ذا الربد من يشاء ف
عمن يشاء فيفوته االنتفاع وال مانع من أن يستعمل الصرف يف صرف الشيء النافع ال مانع وإن كان 

  األكثر أن يكون لصرف األشياء الضارة لكن قد يستعمل أيضاً يف صرف األشياء اليت تنفع طيب
ووجه الرمحة فاإلصابة بالربد هذا من بالغة القرآن أن تكون هذه اجلملة صاحلة من وجهني وجه العقوبة  

  أحياناً تكون عقوبة لك ا الزروع ومتوت ا املواشي وأحياناً تكون بالعكس 

الناظرة له أي يخطفها من قوة  َيْذَهُب بِاألَْبَصاِر )) )) لمعانه (( َسَنا بـَْرِقهِ  )) يقرب (( َيَكادُ (( " 
ويف هذا إشارة إىل أن السحاب اليت  " )) األبصارهذا البرق (( يكاد سناه )) يعني لمعانه (( يذهب ب

فيها برد يكون برقها أشد ملعانًا من غريه نعم فهذا الربق يكاد لقوته يذهب باألبصار والشك أن هذا 
الربق أنه عظيم جداً وقد ذكروا أن فيه طاقة كبرية من الكهرباء وأا تساوي كذا وكذا من الكيلوات نعم 

جتد مثل الطائرة يعين قد ال تبعد بعد هذا السحاب ومع ما فيها من اإلضاءة ما  وهذا األمر واقع اآلن
تكاد تبصرها أما هذا فإنه كما تشاهدون يكاد خيطف البصر وميأل األرض ضياء مما يدل على كثرة 
الطاقة الكهربائية اليت يف هذا الربق مع أنه بلحظة يعين كأنه شوط ضرب وهذا هو الظاهر إنه يكون هذا 
من باب االحتكاك كما ذكر إنه يكون سالب وموجب فيتولد من بينهما هذا الربق وال مانع إن صح 
احلديث أن يكون أيضاً هذا من أسباب ضرب امللك الذي يسوق السحاب فإذا صح احلديث فإنه ال 
ينايف ما ثبت من حيث العلم الذي يتصل ذا األمر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا 
اللمعان إذ أن اجتماع السالب واملوجب قد يكون بأسباب ضرب إيش ؟ ضرب امللك إذا صح احلديث 

َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب (( بذلك وهذا ال منافاة بينه وبني ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إن صح 
مال قدرته سوق هذا السحاب بني الدالة على ك سبحانه وتعاىلإذًا هذا من آيات اهللا  )بِاألَْبَصاِر )
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السماء واألرض وكونه جباًال من الربد وإصابة اهللا تعاىل به من شاء وصرفه عمن يشاء كل ذلك من 
  آيات اهللا وهلذا جعلها اهللا سبحانه بصورة االستفهام الدالة على التقريب .

) ) ِإن ِفي َذِلكَ  ((يت بكل فيهما بدل اآلخر ) أي يأ) (( يـَُقلُب اللُه اللْيَل َوالنـَهار : مث قال تعاىل 

َرةً  ((التقليب  ((  : ألصحاب البصائر على قدرة اهللا تعاىل قوله )ْوِلي األَْبَصاِر )ِألُ  (() داللة ) َلِعبـْ
راد ) التقليب معناه تغيري الشيء من جهة إىل جهة نعم وهذا التقليب هل امل) يـَُقلُب اللُه اللْيَل َوالنـَهار

به التقليب احلسي الذي أشار إليه املؤلف مبعىن أنه يأيت ذا بدل هذا وهذا بدل هذا أو املراد ما هو 
أمشل التقريب احلسي واملعنوي ؟ اجلواب نعم املراد ما هو أعم من التقليب احلسي والتقليب احلسي أن 

ر وهكذا والتقليب املعنوي ما حيصل اهللا يقلب األرض بدل من أن كانت ضياء واراً إىل ليل مث إىل ا

َوتِْلَك  (( : يف هذه األيام من احلوادث والتغريات والعز والنصر واإلذالل واخلذالن نعم كما قال اهللا تعاىل
فالصواب التقليب هنا أنه ليس خاصًا بالتقليب ]^140)[آل عمران:) األَياُم نَُداِوُلَها بـَْيَن الناسِ 
ليل مكان النهار والنهار مكان الليل بل هو أعم من ذلك يشمل احلسي احلسي الذي هو جعل ال

واملعنوي ومن التقليب أيضاً تقليب الفصول حيث يكون الليل والنهار مرة يف وقت الشتاء ومرة يف وقت 
الصيف كل هذا من التقليب املهم جيب أن تعرف أن هذا التقليب عام يف كل ما حيصل من تغيري يف 

، وجه العربة إن يف ذلك التقليب  ةمن األمور احلسية واألمور املعنوية وهذا هو وجه العرب  الليل والنهار
لعربة ألويل األبصار فصاحب البصرية ، األبصار ، البصائر ال املراد باألبصار بصر العني فكل ذي بصرية 

اللْيَل  َجَعَل اللُه َعَلْيُكمُ  (( ُقْل َأرََأيـُْتْم ِإنْ يعرف ما يف تقليب الليل والنهار من قدرة اهللا عز وجل 
ُر اللِه يَْأتِيُكْم ِبِضَياٍء  لو اجتمع اخللق كلهم  ]^71[القصص: ))َسْرَمًدا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغيـْ

ال ال ؟ ما يستطيعون ولو اجتمعوا كلهم على اعلى أن خترج الشمس يف نصف الليل مثًال يستطيعون و 
لليل يف نصف النهار ما استطاعوا إىل ذلك سبيًال ولو أن اهللا تعاىل جعل الوقت دائما ليًال أو أن يأيت ا

 َجَعَل َلُكمُ  ((ع وهلذا بني اهللا منته على عباده ومن رمحته ع اخللق كلهم أن يغريوا هذا الوضاراً ما استطا 
كذلك ما حيصل يف الليل والنهار من احلوادث ]^61)[غافر:) اللْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنـَهاَر ُمْبِصًرا

رة مث ينقلب وتقلبات األمور فهذا أيضًا فيه عربة جتد مثًال هذا امللك هلذا الرجل ملك تام وايف ونعم واف
 ر وجتد هؤالء القوم يف عز ونصر ومتكني فإذا األمر بالعكس كل هذا مما يستدلذلك امللك إىل ذل وأس

  يف تقليب األمور ومن حكمة يف تدبريها فطرةالبصرية على ما هللا تعاىل من اإلنسان العاقل ذوي  به

َرًة ِألُ  (( : طيب قوله  فاعلم أنك ...إذا كنت ال تتخذ من ذلك عربة  )ْوِلي األَْبَصاِر )ِإن ِفي َذِلَك َلِعبـْ
قلب وهذا لست من ذوي البصائر ، إذا كنت ال تتخذ من ذلك عربة ومل جتد يف نفسك حركة هلذا الت

 أن يف ربحمكم ما يتغري وقد أخ سبحانه وتعاىلالتغري فاعلم أنك لست من ذوي البصائر ألن كالم اهللا 
ذلك التقليب إيش فيه ؟ عربة ألويل األبصار فإذا مل يكن يف ذلك لك فيه عربة فاعلم أنك لست من 
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ن العرب وتعترب به ال تظن أن ذوي البصائر إذًا البد أن تعاجل نفسك حىت تتأمل ما يف هذا التقليب م

َرًة ِألُ  ((هذه جمرد كلمة أطلقت  وبس فيكون اإلنسان صاحب البصرية  )ْوِلي األَْبَصاِر )ِإن ِفي َذِلَك َلِعبـْ
يعرف ما هللا تعاىل يف ذلك من القدرة واحلكمة ولكن جيب أن تعترب فإذا مل تعترب أنت فإنك لست من 

   ذوي البصائر .

يف العامل  سبحانه وتعاىل) بعد ما ذكر آية اهللا ) (( َواللُه َخَلَق ُكل َدابٍة ِمْن َماءٍ  : ىلمث قال اهللا تعا

) أي ) ِمْن َماءٍ  (() أي حيوان ) (( َواللُه َخَلَق ُكل َدابةٍ  : العلوي ذكر آيته يف العامل السفلي وهو قوله

كل ما يدب على األرض وإن كانت تطلق على ) الدابة  (( كل دابة )) مبعىن أوجد (( خلق )نطفة 
ذوات األربع عرفًا وقال : الدابة اليت متشي على األربع هذا يف العادة والعرف وهلذا ما يسمى اإلنسان 

ياه لكنها يف اللغة كل ما دب على او  وأنت يقول لك إنسان يا دابة ميكن ختاصم دابة يف العرف لو

 وقوله]^6)[هود:)رزقها (( َوَما ِمْن َدابٍة ِفي اَألْرِض ِإال َعَلى اللهِ  : األرض فهو دابة قال اهللا عز وجل

" ليس بصحيح ألنه ليس   من نطفة) هذا أصل خلقة الدواب من املاء وقول املؤلف " (( من ماء ) :
اؤه كل دابة من نطفة بل كل دابة من ماء نطفة وغري نطفة فأما ما يتوالد فماؤه نطفة وأما ما يتولد فم

رطوبة يعين هذه األشياء اليت تتولد ، تتولد من العفونات والرطوبات وأما الذي يتوالد فنعم يتوالد من 

) أعم من كلمة نطفة والواجب إبقاء اآلية على (( من ماء )نطفة له نطفة خيلقه اهللا منها فكلمة 
   عمومها ألجل أن .

  
   
  


